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 چکیده

از زمانهای قدیم شیر و ادرار شتررا  در قسمت های خاصی از آسیا ،آفریقا به عنوان دارو استفاده میکردند. اما 

که بر آن ادعا میشود عالقه نشان فرآوردهای شتر  تنها این اواخر بوده که دانشمندان نسبت به خواص درمانی 

 .داده اند تا در مورد آن تحقیق و کاوش به عمل آرند

 

 وگاهی تنهای به شتر شیر که است داده نشان بالینی محدود مطالعات و آزمایشگاه از برگرفته ، مهم دشواه

 اوتیسم، غذایی، آلرژی سرطان، قندی، دیابت مانند متنوع بالینی شرایط   درمهار شتر ادرار با شده مخلوط اوقات

 .است موثر انگلی  های عفونت و میکروبی ویروسی میزبانهای دیگر مهار و ویروسی هپاتیت

شیر شتر و ادرار بر روی سیستم قلبی و عروقی،به خصوص ضد پالکتی   عالوه بر این، تعدادی از مزایای بالقوه

 از حمایت برای علمی شواهد از دقیق ای خالصه  کنونی بررسی .اثبات شده اند،فیبرینولیتیک آنها و اعمال

 دهد. می ارائه درمانی تاثیرات و شتر ادرار و بودن شیر بیان شده در مورد درمانی خواص

 دیابت و شتر شیر سرطان؛ و شتر شتر؛شیر الکتوفرین شتر؛ ایمونوگلوبولینها :کلیدی کلمات

 

 ؛سرطان روده بزرگ ،خط سلول ،HCT 116 ؛سرطان کبد. ،HEPG2دیابت، ،DM شتر؛ شیر ،CM: اختصارات

U251، ؛،خط سلولی انسان گلیومای CYP1A1سیتوکروم، P450 1A1 ژن؛ LF، الکتوفرین؛ HCV، هپاتیت 

 C ویروس.

 .طیبه  دانشگاه ازطرف  محدود مسئولیت با الزویر توسط میزبانی و تولید.نویسندگان
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 مقدمه

وقابلیت دوباره  ببرد در به بماند،جان زنده تواند می که فرد به منحصر است حیوانی(جماز شتر. )کوهانه یک شتر

 های گونه دیگر  که تشنگی و گرما مثل وشدید سخت هوایی و آب شرایط تحت ،آنهم داردتولید کردن 

 از یکی همچنان شتر آفریقا، و درآسیا صحرا ساکنان برای. بمانند زنده شرایط این در نمیتوانند پستانداراهلی

 شتر ادرار و مهمترشیر همه از. نقلیه وسیله عنوان به هم و غذا منبع عنوان به هم است  روزانه زندگی ضروریات

 .است میشده استفاده مختلف بیماریهای درمان برای قدیم زمانهای از که است

 پزشکی شرایط و خاص های بیماری شناسایی به شروع ارتدوکس نشریات بیشتر 80  دهه اوایل در حال این با

 عفونت ها  C هپاتیت مزمن، هپاتیت سرطان، درمان جمله از اند شده درمان ادرارآن یا شتر شیر توسط کردندکه

 و غذایی شدید آلرژی شتر شیر که است شده گزارش اخیرا، حتی( معده ی شیره زیادی اثر در) معده وزخم

 .است کرده درمان را اند داده نمی جواب مرسوم درمانهای به که  را کودکانی دیابت همچنین

 ،به عروق در خون لخته تشکیل ضد و پالکتی ضد بدخیمی، ،ضد خاصیت با است همراه شتر شیر براین عالوه

 سیستم یک وجود به اشاره چیزها دیگر ازمیان.  را داردویروسها ضد و میکروبها ضد از میزبانی خاصیت اضافه

 فقط که فرد به منحصر اندکزنجیر یک با دفاعی سیستم این که شده داده نشان اخیرا که است قوی بسیار ایمنی

 است شده تجهیز،است پادتن فقط و

 ریز اصلی جز و پایه اکنون و.است شده مطالعات از بسیاری موضوع تازگی به درمانی فعالیتهای ادعای این

 به دهنده عاریه یک  ها یافته و حقایق این .است آن درمانی اجزای و شتر ادرار همچنین شتر شیر علمی اطالعات

 درمان در آن منافع و شتر فرآوردهای از تکرار درجریان بتوانند اینکه برایآن هم  میشود محسوب علمی شواهد

 .کنند استفاده بیماریها

 .کند می بیان اختصار به را ها زمینه این در کنونی دانش زیر متن خالصه

 شتر شیر دیابتی ضد عملکرد

 از ناشی طبیعی غیر شکل به هم آن باال خون قند سطح: میشود(داده تشخیص) توصیف طور این(  DM) دیابت

 انسولین به مقاومت افزایش یا/  و کم انسولین ترشح

 خاطر به آنهم. است شده جهان سراسر در محققان از بسیاری توجه و عالقه اصلی کانون آن عوارض و دیابت

 میان در میرها و مرگ از درصد 68 که است قلبی و مغزی عروق اختالالت به ابتال خطر با آن نزدیک ارتباط
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 برای بزرگ چالش یک عنوان به دیابت مهار امروزه .است بوده دیابت از ناشی تر مسن یا سال 65 بیماران

 .است شده تبدیل درمانگر پزشکان

 خون قند کاهندگی داروهای انسولین، ، غذایی رژیم چون کارهایی راه دیابت مرسوم مدیریت و مهار بر عالوه

 دیابت برای جایگزین درمانهای به کنونی وسیع گرایش هم آن دلیل.  است گرفته قرار توجه مورد وورزش

 کنترل در شتر شیر مصرف میدهد نشان که هست اساسی شواهد از سری یک رابطه دراین. است مزمن و العالج

 .است بوده موثر آزمایشگاهی حیوانات مورد در هم و انسان در هم دیابت

 شتر شیر که آنهایی که هست درهند کنندگان تولید خود از گذارد می محمکم ای صحه نظریه این بر که آنچه

 در که است افرادی با مقایسه در این. است صفر آنها در دیابت داشتن و شیوع میکنند مصرف مرتب شکل به را

 در که آید می دست به جا این از نظریه این دانستن استوار بر دیگر دلیل.کنند نمی مصرف شتر شیر جوامع دیگر

 کاهش به منجر بودند یک نوع دیابت به مبتال که بیمارانی برای شتر شیر مصرف که شده ثابت اخیر های یافته

 و خون قند درسطح هم چشمگیر کاهش با همراه کاهش این. است شده انسولین روزانه نیاز درصدی 35 تا 30

 .است بوده( باشد کلیوی بیماری نشان است ممکن که) ادرار در آلبومین وجود)  آلبومینوری میکرو هم

این منافع و مزایا تا بخشی میتواند مربوط به ترکیب منحصر به فرد شیر شتر باشد. که سرشار است از 

.عالوه التهابی ضد خواص کمیاب با عناصر و ، ایمونوگلوبولینانسولین،پروتئین های شبه انسولین،مواد معدنی ،

دیگر اینکه است.در آن و وجود رادیکاهای آزاد روینده .سیدان است بر این ،شیر شتر دارای خاصیت آنتی اک

انسولینی که درشیرشتر وجود  دارد دارای خواص منحصر به فردی است که آنرا  از انسولین انسان و دیگران 

 شتر، انسولین حیوانات متمایز کرده است .این انسولین وقتی به شکل خوارکی مصرف میشود تاثیر بیشتری دارد.

 - شناسی زیست)) است میسل حاوی شتر انسولیناست، انسان شیر و حیوانات دیگر در انسولین موجود خالف بر

 باعث میسل این که( میگویند هم micella ریزواره, واره ریزساز میکروسکوپی، ساختمانی واحد یک - شیمی

 گوارش دستگاه در(  است هاپروتئین تدریجی تجزیه پروتئولیز)پروتئولیز  و هضم از جلوگیری و محافظت

 و آنرا جذب که دارد قرار ذرات نانو از ای محفظه در شتر انسولین که است شده مطرح نیز این.میشود فوقانی

 بیماران در آن شتر،مصرف برشیر شده افزون مزیت دیگر .است نموده آسان را خون جریان در عبورش همچنین

 بود دیابت به مبتال حیوانات در ژنتیکی مطالعات و ها کلیه عملکرد در  نآ و شد، کشف اخیرا  که است  دیابتی

 آنها به دیابت که هایی آسیب مقابل در ها کلیه از ،محافظت دارد کنندگی محافظت  قابلیت یک شتر شیر که

 ساختاری ویژگیهای و شیمایی زیستی حیات  کردن ضعیف با کنندگی محافظت خاصیت این زیرا.میکند وارد

....( است نفروپاتی شوند، می آن گرفتار دیابتی بیماران از برخی که دیابت بیماری عوارض از یکی)  نفروپاتی
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 از مانع شتر شیر اکسیدانی آنتی عملکرد که است محتمل نیز این. میشود حاصل دیابتی حیوانات این در دیابت

 نوبه به این .انسولین به مقاومت و خون خون،چربی باالی قند از عبارتند عالیم این.  شود متابولیک  عالیم بروز

 بیماری:  شامل موارد این شود، می دیابت ریزعروق اساسی پاتوفیزیولوژیک فرآیندهای عوارض از مانع خود

 .است داده افزایش را بیماری این شیوع و میر و مرگ میزان که است عروقی قلبی عوارض یا شبکیه،نفروپاتی

 مهار در درمانی غذایی مکمل  یک عنوان به  شیر سودمند تاثیرات از حمایت بر محکم دلیلی فوق های یافته

 شتر شیر میرود انتظار خون، قند افت( hypoglycaemic) مورد در شده منتشر های برفایده عالوه. است دیابت

 .است کلیه متخصصان هدف ها کلیه از حفاظت این که ها کلیه از حفاظت بر باشد درمانی که بتواند

 عملکرد ضد سرطانی شیر شتر

 پذیرفته اند یافته شفا آن مصرف با  که محلی بیمارانی توسط هستند سرطان ضد شتر های فرآورده که ادعا این

 اند کرده استفاده ها سرطان از وسیعی طیف درمان برای شتر ادرار و شیر از مخلوطی از که بیمارانی.است شده

 به شده ذکر مورد این...غیره و ریه سرطان ،(نازوفارنکس) بینی پشت سرطان ، سینه سرطان چون سرطانهای.

 جریان یک است، مواجه آن با سرطان برای ماندگار درمانی یافتن در مدرن پزشکی که مشکالتی اضافه

 مستند را ادرارشتر و شیر سرطانی ضد عملکرد این تا است تالش در که انداخته  راه به  مطالعات از سراسیمگی

 است شده شتر ادرار یا شیر در بدخیم سرطان ضد ترکبیات آمیز موفقیت شناسایی به منجر جریان این که. کند

 .شود سرطانی ضد موثر داروی یک کشف به منجر توانست نهایت در ،که

 خورشید فاتین دکتر رهبری به تحقیقاتی گروه یک توسط آزمایشگاهی شرایط در آزمایشها از ای مجموعه

 تومورهای رشد سخت انجماد بوسیله شتر شده خشک ادرار که کنند ثابت شدند موفق ایشان که شد انجام

 توقف باعث ، این بر عالوه. است کرده متوقف را بود شده کاشته آنها در تومور این که حیواناتی در را سرطانی

 تومور) انسانی سلولهای گلیوما( HCT 116) کولون سرطان( HepG2)کبد سرطان: شامل بدخیم سلولی خطوط

 اظهار او .شد خون سرطان سلولهای ، ریه سرطانی های سلول( U251( )گلیوما, دشپل پی, شوکی نخاع یا مغزی

 تغذیه منبع کننده قطع  یا و باشد سلولی سمیت یک شکل به تواند می هم سرطانی ضد عملکرد این که کرد

 تازگی به شتر ادرار بعدی عملکرد .کرد اشاره زایی رگ ضد عملکرد به توان می مثال برای که سلول خونی

 هر شتر ادرار هم و شیر هم که ایم کرده اثبات ما اخیر آزمایشهای از سری یک در. شد تایید ما گروه توسط

 باعث که آنچه .شد موشها در اسفنجی زایی رگ شده کاشته مدل در التهابی زایی رگ مانع  تنهایی به کدام

 .الحیدراست همکاران مشاهدات ، است شده شتر ادرار سرطانی ضد عملکرد این از بیشتر حمایت
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 در این که.میشود CYP1A1 زا سرطان آنزیم کننده فعال و حمایت ژن از توجهی قابل مهار باعث شتر ادرار که

 آپوپتوز یا اییاخته خزان)آپوپتوز مشابه .است شده واقع( mRNA) رسانپیام ایآران' در کبد سرطانی سلولهای

 در که است یاخته ٔ  شدهریزیبرنامه مرگ فرایند طی یاخته مرگ از ای گونه( Apoptosis: انگلیسی به)

 امروز، به تا .است رسیده اثبات به نیز شتر شیر سرطانی ضد عملکرد.(پیونددمی وقوع به ایچندیاخته جانداران

 که  که است براین باور چه اند،اگر نشده مشخص آن ادرار یا شتر شیر در سرطان ضد ترکیبات دقیق ماهیت

 این احتمالی موارد از( LF) الکتوفرین  پروتئین بودن کاره چند و منظوره چند آهنین، پوشش:  چون مواردی

 .باشند فرآیند

 و بزرگ روده سرطان به مبتال بیماران در که شد کشف مطلب این شده انجام مطالعات با که است توجه جالب

 با همراه( ترانسفرین ٔ  خانواده از است کاره چند پروتئین یک( Lactoferrin: انگلیسی به)الکتوفرین اجرای

  LF این و.باشیم داشته درمانی شیمی تنها اینکه تا است بیماری بینی پیش در بهتری نتایج منجربه درمانی شیمی

 داده نشان همچنین آشکارسازیها، این با رابطه در .میشود مبتالیان در روده پولیپ ای غده رشد مانع انسان در

 های تکثیرسلول مهار والقای دارند سرطانی سلولهای برضد  سلولی سمیت مستقیما LF الکتوفرین که است شده

 شواهد. (Apoptosis: انگلیسی آپوپتوزبه یا اییاخته خزان.)بعد مرحله و برنامه در سلولها مرگ  و سرطانی

 قرار بررسی مورد اخیرا که LF الکتوفرین علمکرد در بالینی مطالعات و آزمایشگاه از شده برگرفته مفصل

 پزشکی) متاستاز و اییاخته خزان القا و تومور رشد مهار در LF الکتوفرین مصرف که است کرده گرفت،تایید

  با یکی کند می عمل طریق دو از( متاستاز= دیگر بخش به بدن بخش یک از سرطان مثال بیماری گسترش -

 گاوهای LF الکتوفرین روی مطالعات این همه چه اگر.سلولی سمیت با هم دیگری و زایی رگ ضد عمل

 .شد استفاده شتر LF الکتوفرین از که مورد چند استثنا به ، شد انجام تجاری

 اینطور که ، شود تایید شتر LF الکتوفرین مورد در ها یافته این بعدی درتحقیقات  که است الزم بنابراین

 حال در مطلب این درنهایت .است گاو LF الکتوفرین تراز قوی بسیار شتر LF الکتوفرین که است شده گزارش

 دوبرابردارد مزیتی آن ادرار با همراه شتر شیر تجویز در محلی  کنندگان درمان  ممارست که است شدن شفاف

 ادرار مزه شتر شیر اینها بر عالوه. هستند سرطانی ضد عملکردی و خاصیت دارای محصول دو هر که دلیل این به

 .میکند خوشایند بیمار برای را آن استفاده و دهد می تغییر را

 C هپاتیت عفونت و مزمن هپاتیت

 شیر ویروسی ضد عملکرد اظهار به بار اولین برای 1982 سال در که بود همکارانش و شرمانو اولیه مشادهدات

 این.باشد می موثرتر بسیار شیرمادیان به نسبت شتر شیر دریافتند که رسیدند نتیجه این به وقتی آنها. شد منجر شتر
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 مشاهدات.داد نشان فعال مزمن هپاتیت با بیماران بیوشیمایی بالینی  وضعیت سازی عادی و بهبود در را خود،تاثیر

 صحه ها یافته این بر حلزون تب یا کبد بیماریهای به مبتال بیماران در ادرارشتر درمانگری از استفاده با بعدی

 استسقا بیماری کننده جدا عالمت با بیماران این بالینی چشمگیر بهبود همچنین و. کرد حمایت را آن و گذاشت

 الکتوفرین که است داده نشان بعدی مطالعات .شد واقع توجه مورد سیروز کبد شناسی ساختار تغییرات و شکم

LF هپاتیت موروثی درویروس انسان خون سفید های گلوبول خارجی عفونت مانع توجهی قابل شکل به شتر C 

  سی هپاتیت ویروس با عفونتشان دنبال به شتر LF الکتوفرین با همراه انسان سفید گلوبول نهفتگی که. میشود

HCV هپاتیت ویروس بین مستقیم تعامل که بود این گیری نتیجه .میشود سلول به ویروس این ورود مانع 

 که شد اثبات رابطه این در. شد سلول به ویروس ورود  مهارکامل به منجر شتر LF الکتوفرین و  HCVسی

 به این بر عالوه .است ویروسی ضد بیشتر و تر قوی مراتب به گاو و انسان الکتوفرین با مقایسه در شتر الکتوفرین

: علمی نام) خون کپلک) Schistosoma Mansoni   از موشها عفونت شدن پاک باعث شتر شیر گیری کار

Schistosoma )خون، گوارش طی و هستند خوراکخون جانداران، این. است دوکامیان رده از سرده یک نام 

 .شد شتر شیر انگلی ضد عملکرد دیگر خاصیت یک نشانگر این درنتیجه.شد.( کنندمی تولید هموزویین

  شتر شیر  درمانی مزایای سایر و غذایی آلرژی های

 شیر درمانی مختلف مزایایی از جزیی مطالعات از متعددی شد،تعداد داده توضیح باال در که بیماریهایی بر عالوه

 هیچ به که( شیر عمدتا) غذایی شدید حساسیت با کودکان از گروه یک مثال عنوان به .است شده گزارش شتر

 نیز یافته این .یافتند بهبود کامل شکل به شتر شیر روزانه کارگیری به با ، بودند نداده پاسخ مدرن درمانهای از یک

  اثربخشی اساس که است این بر اعتقاد که ، است شتر شیر و مقاومت مصونیت فرد به منحصر ویژگی کننده تصدیق

 مقاومت و مصونیت خاصیت با رابطه در .باشد همین نیز ویروسی و میکروبی های عفونت درمان در در شتر شیر

 این که.است موثر موشها نمونه در دیابتی زخم بهبود درتسریع  که است داده نشان شتر شیر مایه پروتئین:  شتر شیر

 شیر مکمل درمورد .است داده جواب نیز سیتوکین به سلولی مقاومت از وسیعی طیف کردن یکپارچه با ویژگی

 انجام تحقیقی آزمایشهای در که) بالینی عالیم بهبود در است مهمی عامل:  که است شده گزارش طور این شتر

 به مبتال کودکان در درمانی مشابه فواید.هستند دارویی مقاومت به مبتال که سل مرض به مبتال دربیماران.( شد

 بین از به منجر اوتیسم به مبتالیان در شتر شیر مصرف . است شده داده نشان( ASDطیفی، اوتیسم اختالل) اوتیسم

 مخرب کمتر بیمار، شدن آرامتر:  مثل  است شده عالیم این چشمگیر بهبود باعث هم مواردی در و آن عالیم رفتن

 .بهتر ارتباطات و احساسات بهتر ابراز و بودن
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 عروقی قلبی قوی تاثیر دارای شتر ادرار و  شیر که اند داده نشان ما آزمایشگاه در اخیر مطالعات نهایت، در

 خاصیت شتر ادرار که است شده داده نشان نیز مطلب این آزمایشگاهی بارورسازی در این از جدای.است

 و آسپرین میشود،مانند استفاده پالکت ضد برای که داروهای از بسیاری مثل.  دارد پالکت انسداد ضد قدرتمند

 گوسفند و انسان از شده جدا الکتوفرین که داده نشان گرفته صورت اواخر این که مطالعه یک.کلوپیدوگرل

 .شود می انباشتگی از ناشی ترومبین مانع

 ما مستمر تالش. کنیم اثبات  انسان الکتوفرین مورد در را اخیر مشاهدات و مطالعات این نتوانستیم ما وجود این با

 .است شتر ادرار در پالکت در  دوگانه کننده مهار یک احتمالی شناسایی و تشخیص به شدن نزدیک حال در

 مشخصی کاهش موجب اینکه خاطر به. دارد ترومبولیتیک بالقوه عملکرد که است داده نشان شتر شیر مقابل در

 ضد عملکرد اضافه به آن مشاهده و کشف این اهمیت.است شده دیابت به مبتال موشهای در پالسما فیبرینوژن در

 دارند سرطانی ضد خاصیتی شتر ادرار و شیر اینکه از حمایت در متقن است دلیلی شد ذکر باال در که پالکتی

 بدن دیگر بخش به  بخش یک از سرطان سلول وگسترش رشد مانع فیبرین ساختار و لختگی مهار که ،همانطور

 کوچک است آزمایشگاهی مطالعات از ، شتر ادرار و شیر از شده گزارش های فایده دیگر و فایده این.شود می

 .شود بیماران در شده  کنترل پیگیری و بزرگتر مقیاس در آن گیری کار به و اندازی راه باعث موارد این باید که

 شتر شیر در احتمالی درمانی خاصیت داشتن در(  هایی برگزیده یا) برگزیده

: دارد وجود  محتمل برگزیده و نماینده است،دو شده حاضرجمع حال در که علمی شواهد اساس بر قضاوت با

 .شتر وایمونوگلوبولینهای الکتوفرین

 LF الکتوفرین

: شود می موارد این شامل که التهابی ضد و میکروبی ضد قوی خاصیت با الکتوفرین از است غنی که شتر شیر

 هلیکوباکتر و کلستریدیوم پنومونیه، کلی،کلبسیال اشریشیا اورئوس، استافیلوکوکوس:  شامل میکروبی بازدارندگی

 ،HIV) انسانی ایمنی نقص وویروس سیمپلکس، هرپس ویروس ،HBC، CMV: ) ویروسی ضد اثر( پیلوری

 اساس و ایمنی سیستم سرکوبگری ،(آلبیکنس کاندیدا) قارچی ضد ثراتا(. ایدز با مبارزه برای مسئول ویروس

 بلوغ و رشد.(. است ماکروفاژها و ها نوتروفیل سازی فعال و شدن بالغ و رشد کننده تنظیم که) ایمنی سیستم

 سرطانی ضد عملکرد و( التهاب ضد و اکسیدان آنتی) ها لنفوسیت

 شتر ایمونوگلوبولینها
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 باشد ایمنی اجزای دیگر و ها گلبولین گاما به مربوط تواند می شتر ادرار هم و شیر در موجود هم دارویی خواص

 جریان در که بادیهای آنتی از نیمی مثال برای.باشد می موجود فرآورده دو درهر که ، ایمونوگلوبولینها جمله از

 کوچکی خاطر به بادیها آنتی این .زنجیره یک نه است قوی و سنگین زنجیره دو شامل است گردش در شتر خون

 خونی سد از میتواند و رسدمی  شیرده شتر شیر به سهولت به( است انسان بادیهای آنتی دهم یک یعنی) ، اندازه در

 عمومی خون گردش به و شده جذب احشام توسط آسانی به و فیلترشود تواند می ادرار در ونیز. عبورکند مغزی

 سنگین های زنجیره این( VHH)  ژن آنتی اتصال دامنه تنها براین عالوه .ادرارشترمیرسد یا شیر کنندگان مصرف

 سرطان درمان و تشخیص در کاربردهایی است ممکن که است شده شناخته نانوبادی عنوان به نیز بادی آنتی قوی و

 سالمت احتمالی منافع و شتر ایمنی سیستم فرد به منحصر ویژگی تازگی به .باشد داشته سنسورها بیو توسعه و

  بلژیک بیوتکنولوژی شرکت توسط اقدام این است، شده استفاده عملی شکل به انسان در آن بخشی

(Ablynx nv, Technologiepark, 219052, Ghent/Zwijnaarde, Belgium) .برای شرکت این انجام شد 

 و سرطان برای درمانی ایمنی هدفمند منبع عنوان به الما و شتر مثل هستند شتر خانواده از که حیواناتی از کار این

 که است ،مهم براین عالوه .است کرده استفاده آلزایمر بیماری و  چندگانه فلج مانند ایمنی خود های بیماری سایر

 شیر بودن بخش سود و داشتن مشابه تاثیر به که شود اضافه نیز گاو شیر مصرف به مربوط درمانی منافع گزارش

 برای اولیه مواد دهنده تغذیه عنوان به: که اند شده شناخته طور این گاو شیر های پروتئین .ببخشد اعتبار شتر

 توسط موارد این و . اند شده رمزگذاری شیر پروتئین اکثیریت در پپتید( شناسی تنکرد) بیولوژیکی متعدد فعالیتهای

 داده نشان نیز گاو شیر پپتید. است رسیده فعلیت مرحله به غذایی مواد فرآوری یا ای روده و ای معده گوارش

 .دارد ایمنی سیستم خون، فشار ضد ضدترومبوز، اکسیدان، ،آنتی میکروبی ضد عملکردی که است

 با انسانی پالکت کننده مهار دوگانه ،تشخیص شد ذکر باال در عروق و قلب بر شتر ادرار عملکرد که همانطور

 نزدیک حال در  نتایجشان تالشها این و است مطالعه حال در وکلوپیدوگرل آسپرین داروی دو مشابه عملکرد

 در آن پیدایش از پیش ولی شد مشاهده شتر ادرار در پالکت مهارگری  فعالیت این چه اگر.ماست مرکز به شدن

 بیماری برابر در دفاعی طبیعی مکانیزم یک میشد تصور که جایی .شد شناسایی شتر پالسمای در شتر ادرار

 گسترش در را ،شتر تشنگی و گرما که ترمبوزباشد ،(لختاکی هارگ یا قلب در خون شدگی لخته)ترومبوتیک

 .است انداخته خطر به ترومبوتیک بیماری برابر در دفاعی مکانیزم این

 ،و ،آفریقا آسیا مثل خاص جغرافیایی مناطق به محدود و سنتی شکل به شتر مورد در دانش که درحالی سرانجام

 مشخص کشورهای به تنها نیز آن بخش سالمت منافع و مغذی ماده یک عنوان به شتر شیر استفاده بود استرالیا

 که وقتی وجود این با. است شده مصرف جهان سراسر در که گاو شیر برعکس .شد منحصر آفریقایی و آسیایی
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 شروع آنها شیر و شترها مورد در دانش یافت افزایش 20 بیستم قرن درطول بشر فرهنگی میان مبادالت مهاجرت

 اتحادیه 2013 سال در که رسید خود اوج به وقتی مسئله این.  کرد آفریقا و آسیا سوی آن کشورهای به رسیدن به

 کنونی کننده تامین تنها و اصلی شاید.کرد صادر را( UAE) عربی متحده امارات از شتر شیر واردات مجوز اروپا

 Camelicious  شتر شیر تجاری مارک که ، تولیدات و شتر شیر برای  است امارات صنایع ، دبی اساس بر شتر شیر

 و ،دانمارک هلند در ویژه به است فروش حال در اروپایی متعدد کشورهای در اکنون که ، کند می تولید  را

 مغازه از یکی در لندن در  را شتر شیر شکالت که است نسما ،آل شکالت کنندگان تولید از دیگر یکی .انگلستان

 میان در شتر شیر محبوبیت افزایش این .فروشد می است جهانی شهرت دارای که هارودز اعیانی بخش  های

 است سالمتی در شتر شیر احتمالی منافع و فرد به منحصر غذایی ارزش از قبلی دانش خاطر به احتماال ها اروپایی

 .است گاو شیر مصرف گسترده طیف با مقایسه در که

 گیری نتیجه

 و آسیا، آفریقاو از هایی ،بخش خاورمیانه در درمانی اهداف برای شتر ادرار و شیر استفاده طوالنی به ممارست

 در موجود اطالعات اساس بر حال، این با .بود علمی اساس و بنیاد بدون قرنها برای سابق شوروی جماهیر اتحاد

 از منبع یک عنوان به تنها نه تواند می مشابه، روش یک در شیرشتر، کاربردی، غذای یک عنوان به گاو شیر مورد

 فعلی علمی شواهد .شود استفاده درمانی خواص با فعال زیست عوامل از منبع یک عنوان به بلکه مغذی مواد

 ترکیبات تر دقیق شناسایی برای وتالش است شدن آشکار درحال همچنان شتر شیر درمانی عملکرد درمورد

 .است محققان برای طال منبع یک اکنون شتر که است شده اثبات رو این از. است انجام حال در درمانی

 منافع تضاد

 .نیست پژوهش این سلوک در منافع تضاد هیچ که میدارد اعالم نویسنده

 نویسنده  و کمک  همکاران

 یک به شد، داده نشان مقاله این در برجسته شکل به نامشان که( AA و AG) نویسنده دو هر که کنیم می تایید ما

 تحقیقاتی مواد ارائه چون مواردی شامل که اند کرده کمک و همکاری مطالعه این مفهوم به ای مالحظه قابل اندازه

 و محتوا مسئول آنها نیز و. میشود نهایی نویس پیش به تاییدیه و نوشته این نقادانه نظر،مرور تجدید و خواندن ،

 .هستند نشر ارائه

 سپاسگزاری

 .شد بودجه تامین ریاض، سعود ملک ،دانشگاه کالج تحقیق مرکز و شتر تحقیقات واحد توسط تحقیق این


